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Ten 
geleide

Inhoud

Geachte lezers van het pamflet, 

Het pamflet draait deze uitgave 
om het thema ‘familie’. Familie is 
voor veel mensen een belangrijk 
deel in hun leven, voor anderen 
is familie niet meer dan een 
bloedverwantschap.

Op de voorkant van dit pamflet 
zien jullie familiefoto’s van onze 
leden. Zoals te zien is, is elke 
familie anders en heeft iedereen 
een andere kijk op welke 
bloedverwanten zij als familie 
zien. Hoewel we allemaal familie 
hebben, gaan we er dus anders 
mee om. In dit pamflet hebben 
we geprobeerd deze diverse 
kanten van familie te belichten, 
zoals de definitie van familie, 
kinderopvang en het familiere-
cept van Frank van Tubergen.

De nieuwe redactiecommissie 
wenst jullie veel leesplezier toe!

Marissa Bultman
Voorzitter Redactie Pamflet 
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Vanuit het bestuur
Lieve leden,

Familie: iedereen heeft 
ermee te maken, maar het 
is bij niemand hetzelfde. Je 
hebt er last van of je haalt er 
plezier uit. Het is er altijd.

De ene keer beveelt je 
moeder je om je haren 
te kammen, de andere 
keer loopt je vader weer 
te mopperen over je 
taalgebruik. Je broertje jat 
weer eens je voedsel terwijl 
je tante afkeurend naar je 
nieuwe blouse kijkt. Dit alles 
gebeurt terwijl je oma in 
stilte verzucht: “vroeger was 
alles beter”.

Ook al kan je ze soms 
wurgen, ze zijn er altijd voor 
je. De een misschien wat 
meer dan de ander, maar het 
is en blijft familie.

Ik denk dat wij Usocia zo 
ook een beetje zien, en dan 
bedoel ik voornamelijk het 
positieve aspect. Er zijn 
altijd mensen die je kunnen 
helpen met van alles en nog 
wat; van een simpel vraagje 
over statistiek, tot een lastig 
dilemma (op dinsdag)!

Lieve leden, ik wens jullie 
veel leesplezier!

Het 21e Bestuur
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In september ben ik 
begonnen met mijn stage 
bij de Sociaal Economis-
che Raad (SER), waar ik 
onder andere werkzaam-
heden verricht voor de 
werkgroep Kindvoorzie-
ningen. Heel in het kort is 
de SER een adviesorgaan 
van de regering, dat met 
werkgevers- en werknemer-
sorganisaties en onafhankeli-
jke leden aan tafel zit om tot 
een beleidsadvies te komen. 
Wanneer zo’n advies af is, 
wordt het gesteund door 
werkgevers en werknemers 
en weet de regering dat er 
dus al veel draagvlak voor is. 
De SER is het hart van het 
Nederlandse poldermodel en 
voor een sociologiestudent 

een interessante plek om 
stage te lopen.
Goed, die kindvoorzieningen 
dus. In mei vorig jaar heeft 
minister Asscher van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
advies gevraagd aan de 
SER over kindvoorzienin-
gen (of zeg maar gerust: 
kinderopvang): in hoeverre 
zijn zij een aanvulling 
voor de ontwikkeling van 
jonge kinderen en in welke 
mate ondersteunen zij de 
arbeidsparticipatie van jonge 
ouders? Toen ik met deze 
stage begon dacht ik ‘meh, 
kinderopvang’ (net zoals jij 
waarschijnlijk toen je deze 
titel las), maar daar ben 
ik wel van teruggekomen. 
Kinderopvang is namelijk 

een superbelangrijk middel 
dat helpt bij het vormen van 
een prettige samenleving. 

Uit veel (inter)nationaal 
onderzoek blijkt namelijk dat 
kinderopvang bijdraagt aan 
de cognitieve en niet-cogni-
tieve ontwikkeling van jonge 
kinderen. Kinderen die op 
een kinderopvang van goede 
kwaliteit hebben gezeten 
halen later hogere cijfers, 
blijven minder vaak zitten, 
hebben een kleinere kans 
crimineel gedrag te plegen en 
verdienen later meer. Door 
al die baten later in het leven, 
zo is in Amerika onderzocht, 
krijg je voor elke dollar die je 
in kinderopvang investeert er 
uiteindelijk acht terug. 

Kinderen zijn hinderen?
Waarom kinderopvang interessant en relevant is
DOOR EMMA CUPERUS
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Een ander voordeel van 
kinderopvang is dat het 
jonge ouders (en dan vooral 
moeders) in staat stelt om 
te werken. In Nederland is 
de arbeidsparticipatie van 
vrouwen relatief hoog (zo’n 
70%) terwijl in een land 
waar de kinderopvang vrij 
beperkt is, zoals in Italië, 
de arbeidsparticipatie vaak 
laag is (rond de 40%). Ook 
kan kinderopvang helpen 
een prettige werk-privé-
balans te realiseren, wat de 
gemoedstoestand van ouders 
bevordert (en daarmee hun 
productiviteit, dus meer 
geld in het laatje voor het 
gezin én de staat). Hierbij 
dient wel opgemerkt te 
worden dat driekwart van 

de Nederlandse vrouwen in 
parttime werkt, ver boven 
het EU-gemiddelde van 35%. 
Eén van de vragen waar 

de SER zich dan ook over 
buigt, is of het uitbreiden 
van de kindvoorzieningen in 
Nederland er ook voor kan 
zorgen dat vrouwen meer 
uren gaan werken. 

Al met al heb ik een 
ontzettend leuke en interes-
sante stage, waar ik geleerd 
heb dat kinderopvang 
helemaal geen suf, maar 
juist een heel belangrijk 
onderwerp is. Kinderen 
kunnen hinderen zijn, 
maar als ze op een goede 
opvang hebben gezeten is 
het statistisch gezien haast 
onmogelijk dat ze dat ook 
werkelijk worden!

“Door al die baten 
later in het leven, 
zo is in Amerika 

onderzocht, krijg je 
voor elke dollar die 
je in kinderopvang 

investeert er 
uiteindelijk acht 

terug.’’

Jouw stuk ook in het pamflet?

  *Schrijf stukken over relevante onderwerpen 
   die gelezen worden door sociologen uit heel  
   Nederland

 *Om onderdeel te worden van het Usocia            
   schrijverspanel meld je aan met een email  
   naar: pamflet@usocia.nl
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Hoe voelt het als je vader 
met een sjerp met zijn benen 
staat te dansen op “I’m sexy 
and I know it” van LMFAO? 
Ik kan het je vertellen: best 
wel goed eigenlijk.

Familie is belangrijk. Maar 
misschien nog wel het 
belangrijkste aan je familie 
is dat je jezelf kunt zijn bij 
je familie. Dit is overal zo, 
natuurlijk. Maar het is ook 
belangrijk dat je familie 
zichzelf kan zijn bij jou. Als 
dat betekent discutabele 
dingen doen met een sjerp 
waar je vrienden bij staan, 
dan is dat maar zo. Alhoewel, 
misschien is dit niet het 
handigste voorbeeld.

Ik heb het tijden verschrik-
kelijk gevonden als mijn 
ouders “chill” zeiden. Ik heb 
het tijden verschrikkelijk 
gevonden als mijn broer 
weer eens een stomme grap 
maakte waar anderen bij 
waren. Maar dit is allemaal 
gewoon hoe ze zijn en dat 
heb ik maar te accepteren. 
Net zoals zij dingen van mij 
moeten accepteren die zij 
misschien iets minder leuk 
vinden. Uiteindelijk draait 
het maar om 1 ding: dat je je 
fijn voelt bij de mensen om je 
heen, dus ook je familie.

Maar wat is familie eigenlijk? 
Voor mij omschrijft het 
woord familie: de mensen 
die dicht om je heen staan en 
die jij ziet als mensen waar 
je alles aan kwijt kunt. Ik 
heb het geluk dat ik in mijn 
kleine 20 levensjaren veel 
mensen om me heen heb 
verzameld waar ik me zo bij 
voel. Ik besef me ook dat niet 
iedereen zo’n netwerk om 
zich heen heeft verzameld.

Misschien is dit een bewuste 
keuze, misschien is dit 
gewoon zo gelopen. Het 
enige dat ik kan zeggen is: 
waardeer de mensen om 
je heen, laat dit zien, daar 
hebben deze mensen heel 
veel aan. Als de mensen om 
je heen iets doms doen, lach 
dan MET ze, niet OM ze. 

Dit heb ik een tijdje niet 
gezien en daar heb ik nu spijt 
van.

Dus eindig ik met een wijze 
les: Wanneer je vader in een 
dronken bui een standbeeld 
een hand geeft, vind dit 
dan vooral gewoon grappig. 
Schaam je vooral niet voor je 
familie. Daar heeft niemand 
iets aan.

Waardering
DOOR JULES GROOT ROESSINK
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Vijf minuten te laat stap 
ik haastig, de laatste 
happen van mijn boterham 
wegwerkend, de collegezaal 
binnen. In een vluchtige 
blik zie ik mijn vrienden 
middenin de zaal zitten. 
Terwijl ik naar hen toe loop 
pak ik alvast mijn laptop. 
Eindelijk, met een zucht laat 
ik mij neerploffen op een 
lege stoel en open mijn Word 
document. “He, gelukkig 
bijna vakantie”, mompel ik, 
mijn ogen gefixeerd op mijn 
laptop, “hebben jullie nog 
plannen?”. Een moment is 
het stil, dan word ik verrast 
door een onbekende stem: 
“Eh, sorry, had je het tegen 
mij?”. Lichtelijk blozend 
kom ik tot de conclusie dat 
ik een verkeerde inschatting 
heb gemaakt en niet naast 
een van mijn vrienden ben 
gaan zitten. Ik besloot mijn 
fout niet toe te geven en 
probeerde mijn gebrekkig 
ruimtelijk inzicht om te 
zetten in willekeurige sociale 
interesse. “Ja, ik vroeg me 
af wat je gaat doen met 
de kerstdagen”, vervolg 
ik. “Gewoon, met familie 
waarschijnlijk” antwoordt 
ze, “jij?”. Ja, ik ook. Elk jaar 
eigenlijk. Maar waarom? 
Het is niet alsof ik zo’n leuke 
familie heb. Ik kan het op 

zich best goed vinden met 
mijn oom en mijn opa’s en 
oma’s. 

Maar zodra ik daar vaker 
dan 1 keer per half jaar 
langsga merk ik al dat we 
eigenlijk helemaal geen stof 
hebben om over te praten 
en eigenlijk niets met elkaar 
gemeen hebben. Het is dus 
niet omdat ik het zo gezellig 
vind, maar waarom dan wel?

Eigenlijk is het een 
sociale verplichting, een 
ongeschreven regel in 
onze cultuur. Overigens 
is Nederland lang niet 
het beste voorbeeld van 
die cultuur. Kijkend naar 
bijvoorbeeld Aziatische 
landen heeft Nederland zich 
al aardig losgemaakt van 
familiebanden. Maar, om 
mijn afdwalingen toch nog 
enigszins aan het hoorcollege 
waar ik zit te linken, vraag ik 
mij af wat het onderliggende 
mechanisme is van deze 
verbondenheid met familie. 
Ik begin te browsen op het 
internet en vind vrijwel 
geen  enkel onderzoek dat 
mijn vraag beantwoordt. 
Daarom blijft het voor mij 
helaas bij vaag giswerk. 
Het idee laat me echter niet 
los. Op de terugweg naar 

huis ben ik in een hevige 
discussie verwikkeld over 
dit onderwerp met twee 
vrienden van me. De een 
is ervan overtuigd dat onze 
familieband te maken heeft 
met de opvoeding, waarbij 
familie een grote voorbeel-
drol vervult. De ander wijst 
op mogelijke overdracht van 
macht en rijkdom zoals bij de 
Rothschild familie. Zelf denk 
ik echter dat onze familieb-
anden dieper geworteld zijn 
en ertoe dienen genetische 
mutaties in het DNA te 
behouden. Het is een vraag 
die me meer bezighoudt dan 
nodig is, wellicht ontstaat 
de band met familie wel 
doordat iedereen binnen een 
familie elkaar al zo lang kent. 
Gezamenlijk komen we tot 
de conclusie dat we niet alles 
hoeven te weten, en dat het 
behouden van enig mysterie 
ook zijn charme heeft. 
Misschien moet ik vanavond 
gewoon maar weer eens 
langs mijn oma gaan, denk 
ik terwijl de conducteur ons 
gesprek onderbreekt om aan 
te kondigen 
dat het eind-
punt van 
de trein 
bereikt is.

Een onverklaarbare verbintenis 
DOOR  KEVIN WITTENBERG
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De definitie van familie 
neemt vele betekenissen met 
zich mee. Familie kunnen 
de mensen zijn waar je 
biologisch dicht aan verwant 
bent, zoals jouw zusjes, 
broertjes, jouw ouders en 
weer hun zusjes, broertjes 
en ouders. Anderen spreken 
van een gekozen familie. 
Een hechte vriendenband 
die sterker kan zijn dan de 
biologische familieband 
tussen mensen. Familie 
kan ook betekenen dat je 
verwijst naar de cultuur 
of etnische groep 
waartoe je behoort. 
Eigenlijk een groep 
waarmee jij je sterk 
kan identificeren. 
De Van Dale bevestigt 
deze wirwar van
betekenissen. Een hechte 
vriendengroep wordt niet 
letterlijk genoemd, maar 
omschreven als een groep 
van geestverwanten.

Mijn familie die bestaat 
uit gezamenlijke bloedver-
wanten van dezelfde naam 
is redelijk groot. Met twee 
zusjes, een broertje, een 
vader, een moeder, negen 
neven en neefjes, acht 
nichten en nichtjes, zeven 
tantes en zeven ooms is 
geen verjaardag ongezellig. 
Deze familie brengt ook 

zijn culturele achtergrond 
mee. Met een stel boeren en 
kwekers die zich verenigd 
hebben, is geen klus te 
groot en geen apparaat 
écht kapot. Het zorgt voor 
stomme lompe humor en 
een heleboel gezwats. En dat 
stukje cultuur is ook deel 
van mijn familie, ook al is 
het geen lopend en lachend 
persoon. Dat stukje cultuur 
wordt natuurlijk vergezeld 
  met alle vooroordelen,      
    stereotypen en 
       ervaringen die anderen    
         over en met ‘ons’ 
           hebben. Ons, de    
            boeren en de kwekers   
          uit het polderland. 
        Zo is het mogelijk een           
     betekenis  te kiezen en   
  te verrijken met een extra 
dimensie, een onzichtbaar 
persoon wat de +1 wordt van 
jouw familievorm.

Maar welke vorm van familie 
zou in deze samenleving het 
meest gewenst zijn? Welke 
vorm van familie heeft 
het meeste voordeel voor 
jouzelf? Iedereen zal deze 
vraag anders beantwoorden. 
Er kan beargumenteerd 
worden dat de vriendenfam-
ilie het belangrijkst wordt, 
omdat wij deze mensen 
zelf als individu uitgekozen 
hebben. De eigen keuze 

Familiekeuze via Sims
DOOR  CELINE DE DOOD
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boven de gedetermineerde 
bloedband. Maar daarente-
gen kunnen de voorstanders 
van nurture zeggen dat jouw 
biologische familie jou maakt 
wie je bent en dit altijd zal 
blijven doen. Juist door 
de individualisatie zullen 
mensen meer en meer leren 
en daardoor zichzelf meer 
ontwikkelen. Een vertrou-
wde omgeving kan deze 
ontwikkeling stimuleren, 
waardoor mensen beter 
kunnen uitgroeien tot 
een rationeel, ontwikkeld 
individu.

Met de keuze van betekenis 
van het woord familie kan 
je zelf de grootte van jouw 
familie aanpassen. Het lijkt 
dan bijna alsof je een potje 
Sims aan het spelen bent. 
Het ene moment is jouw 
biologische familie alleen je 
directe banden, zoals jouw 
vader, moeder en zussen 
en/of broers. Deze familie 
kan naar eigen voorkeur 
uitgebreid worden naar de 
broers en zussen van jouw 
ouders en hun ouders. Dit is 
een nog makkelijker proces 
voor vriendenfamilies. Er 
wordt simpelweg gekozen; 
deze vriend(in) behoort 
tot de familie en de andere 
vriend(in) niet.

Het woord familie definiëren 
is hetzelfde als personages 
creëren voor de dagelijkse 
uren Sims spelen. Je kiest 
de relaties die ze hebben en 
hoeveel het er zijn en vormt 
uit deze brij mensen jouw 
eigen bestuurbare familie. 

Hoe zouden de tegenwoor-
dige families er uitzien als 
mensen hun familie mochten 
samenstellen op een vergel-
ijkbare manier als in het 
Sims spel gebeurt? Zou dat 
niet het ultieme familie 
experiment zijn? Alleen 
dan is men in staat echt te 
leren wat mensen zelf voor 
betekenis geven aan familie. 
Van Dale kan alle definities 
van elke cultuur van familie 
samenvatten in een groot 
woordenboek, maar de 
menselijke betekenis van 
familie heeft de belangrijkste 
en mooiste betekenis van 
allemaal. Familie.

“Met twee zusjes, 
een broertje, een 

vader, een moeder, 
negen neven en 

neefjes, acht nichten 
en nichtjes, zeven 

tantes en zeven ooms 
is geen verjaardag 

ongezellig. ’’
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Als local uit Den Haag 
en omstreken dacht ik bij 
vertrek: ‘’Waarom moeten 
we in hemelsnaam 3 uur 
voor vertrek op Rotterdam/
The Hague Airport verzame-
len, het is een veredelde 
bushalte en er is niks te 
doen…’’. Wat ik even vergat 
is dat je drie uur opgescheept 
zit met een ontzettend leuke 
groep mensjes. De sfeer zat 
er al meteen goed in en we 
waren nog niet eens in de 
lucht. 

Na een geslaagde eerste 
avond in een obscure club 
gelegen aan wal naast de 
prachtige Donau stonden 
we de volgende ochtend 
fris en fruitig klaar om 
meegenomen te worden 
door onze lieve papa’s en 
mama’s van de commissie 
voor een laaaaange (doch 
heel leuke) stadswandeling 
door het prachtige centrum 
van Wenen. Ruimtelijk 
en adembenemend zijn 
woorden die onmiddelli-
jk te binnen schieten. De 
prachtige laan de Universi-
tätsring afstruinen met het 
universiteitsgebouw, het 
Burgtheater en Rathausplatz 
als must-sees. Als je je ogen 
daar al niet genoeg de kost 
had gegeven brachten we 
ook nog een bezoek aan de 

Hofburg en haar schatkamer, 
sehr schön, wirklich sehr 
schön. 

Naast de schoonheden in 
rijkdom en bouwwerken 
is Wenen ook een uniek 
museum rijk, het Sigmund 
Freud museum. Daar hebben 
wij onze volgende ochtend 
gesleten en veel interessant 
beeldmateriaal mogen 
aanschouwen wat onze 
netvliezen tot op dit moment 
waarschijnlijk nog verwerken 
om vervolgens naar het 
welbekende Natuurhistorisch 
Museum te strompelen. 

Naast al het cultuur gesnuif 
is een studiereis natuurlijk 
niet compleet zonder een 
bezoek aan het sociolo-
gie departement bij de 
plaatselijke Universiteit. 
Twee lieftallige studenten 
van de sociologievereniging 
ter plekke hebben ons hun 
equivalent van het Sjoerd 
Groenman, het hoofdgebouw 
en de campus laten zien in 
rap tempo. 

Onze laatste middag was 
inmiddels ook aangebro-
ken en een groot deel 
van de groep zijn langs 
Schöhnbrunn gelopen om 
vervolgens door te wandelen 
naar de Weense dierentuin 

om rode panda’s en dikke 
zeehonden te aanschouwen. 

Over de laatste nachtelijke 
escapade in Wenen is menig 
medereiziger verdeeld, van 
groepen die een rustige 
nacht wilden pakken tot een 
groep die in plaats van een 
half uur wandelen naar het 
hostel er twee uur over heeft 
gedaan. Genoeg beleefd/
amusement gehad, dat is 
zeker! Nadat we die ochtend 
om 6 uur vertrokken (dit is 
niet aan te raden trouwens) 
werd ik opeens magisch 
wakker bij onze volgende 
bestemming, Praag! Na onze 
spulletjes te hebben gedropt 
in het prachtige hostel – om 
de hoek van het bekende 
Old Town Square – zijn we 
een flinke berg opgeklom-
men om bij het Letna 
Park te mogen arriveren 
en een adembenemende, 
grootschalige metronoom te 
bekijken, helemaal mooi. 

Na de eerste heerlijke halve 
liter Urquell te hebben 
mogen nuttigen onder het 
genot van het avondmaal 
hebben we, net als de 
daaropvolgende avonden, 
het Praagse nachtleven goed 
verkend. 

Studiereis Wenen & Praag
DOOR BART KAMPERMAN



11
Familie

De volgende ochtend 
hebben we wederom 
mogen genieten van een 
heerlijke stadswandeling, in 
tegenstelling tot Wenen is 
het Praagse centrum lekker 
klein en is alles goed te voet 
te doen. Daarvan hebben 
we een goed deel besteed in 
het Pražský hrad, ofwel de 
Praagse Burcht, waar we ook 
de wisseling van de wacht 
hebben mogen bekijken. Na 
10 miljoen selfies met het 
hele circus van soldaten was 
men weer vrij om te gaan en 
te staan waar men wilde. 

Wat uiteraard niet kan 
ontbreken is het bezoek aan 
een ambassade tijdens een 
Studiereis! Peter Keulers 
heeft ons verteld over alle 
(dagelijkse) bezigheden van 
de ambassade in Praag en 
heeft ons erop geattend-

eerd dat Albert Heijn ook 
vestigingen heeft in Praag, 
wie dat al wist krijgt een 
stuiver. 

Ook hebben we de 
laatste twee dagen nog 
bezoeken gebracht aan het 
Communisme museum en 
de Joodse Wijk en verder 
ook veel vrije tijd, waarin een 
groepje stupidos ook op een 
segway heeft gereden. En ja 
ik schaar mij bij dat groepje, 
maar de filmpjes zijn wel tof 
oké, het zag er echt niet dom 
uit als je zou denken... 

En hoe sluit je je laatste 
avond beter af dan in de 
grootste club van Europa, 
deze telt wel 5 verdiepingen 
waarin de ‘Oldies’ zaal een 
van de meest geliefde bleek 
te zijn bij menig Usociaan.

Toen was het alweer zo ver… 
Het noodlot sloeg toe, einde 
Studiereis. Het welbekende 
gevoel bij verschillende 
mensen sloeg al snel toe, niet 
afscheid willen nemen van de 
groep waarmee je praktisch 
24/7 hebt opgetrokken de 
afgelopen week, moeheid, 
brakheid en heel veel andere 
kwalen en zooi waren ook 
deel van het hele pakket. 

Ondanks dat nam iedereen 
voldaan en gelukkig afscheid 
en scheidden onze wegen op 
Schiphol een laatste keer… 
Dus een van de vele 
conclusies die we kunnen 
trekken uit dit niet te lange 
verhaal: Dublin be prepared, 
Usocia is coming for you.
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Het demografisch transitie-
model moet bij de meeste 
sociologen een belletje doen 
rinkelen als model dat in 
het eerste jaar van je studie 
wordt behandeld. Voor 
sommigen van jullie is jullie 
eerste jaar best een tijd terug 
dus ik zal jullie helpen jullie 
geheugen op te frissen. Het 
demografisch transitiemodel 
is een theoretisch model 
dat op basis van een aantal 
aannames geboorte en sterfte 
trends in landen verklaart 
aan de hand van hun mate 
van ontwikkeling. Het model 
volgt in de meeste landen 
vier fases waarbij er in de 
eerste fase sprake is van een 
minder ontwikkeld land met 
hoge sterfte en geboorteci-
jfers. Naarmate het land zich 
meer ontwikkelt zakt het 
sterftecijfer hard waardoor 
er een grote populatiegroei 
ontstaat. Daarna zakt de 
geboortecijfer geleidelijk 
mee waardoor je een min of 
meer stabiele populatie hebt 
met een laag geboorte en 
sterftecijfer. Er is nu sprake 
van een mogelijke vijfde fase 
in het model om de vergrijz-
ing die begint op te treden in 
een aantal westerse landen 
(waaronder Nederland) te 
verklaren, hier zie je dus dat 
de  geboortecijfers dalen 
door sociale veranderingen 
(zoals dat families steeds 

meer geboortes plannen 
en dat vrouwen meer in 
hun carriere geinteress-
eerd zijn bijvoorbeeld) en 
dus de populatie kan gaan 
krimpen in de toekomst. 
Maar wat is een goede 
theorie zonder voorbeeld 
van hoe het niet opgaat, in 
dit geval is het Rusland dat 
ik wil bespreken. Rusland 
bevind zich op dit moment 
in wat een demografische 
crisis wordt genoemd, na 
de val van de Sovietunie 
(1991) is de levensverwa-
chting in Rusland hard 
gedaald, zijn de sterftecijfers 
hoger en worden er minder 
kinderen geboren. Als je 
de migratie van oud-soviet 
staten terug naar rusland 
buiten beschouwing laat 
zijn er aanwijzingen dat de 
russische populatie met meer 
dan 8 miljoen mensen is 
gekrompen, dat is vergelijk-
baar met dat Nederland 

in een kwartdecennia tijd 
de helft van zijn populatie 
kwijt zou zijn geraakt. Er 
zijn natuurlijk veel complexe 
redenen die achter deze 
crisis schuilen, maar wat 
ik het meest tekenend vind 
met het oog op famile is het 
alcoholprobleem in Rusland. 
Rusland staat bekend om 
zijn drinkcultuur, russische 
vodka is wereldberoemd en 
een populair importprod-
uct in veel verschillende 
landen. Alcohol eist echter 
ook zijn tol op rusland, 
mensen drinken in rusland 
vrij veel op jaarbasis per liter 
(13,5 liter per jaar in 2013) 
maar drinken veel sterkere 
soorten alcohol. De reacties 
van leiders van Rusland op 
alcohol (en alcohol problem-
atiek) zijn sterk verschillend. 
Voorstanders van alcohol in 
Rusland (zoals Stalin) zagen 
het als perfecte manier om 
staatsinkomsten te 

Russische mannen sterven jonger
DOOR CALLUM LEWIS
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genereren, in 1860 zou 40% 
van de staatsinkomen door 
alcohol gegenereerd worden. 
Tegenstanders van alcohol in 
Rusland zien dat alcohol een 
groot deel van de russische 
bevolking kapot maakt en 
willen dit zien te verkomen. 
De russische president 
Gorbachev herkende dit 
probleem in 1985 en voerde 
een zeer strenge anti-alcohol 
campagne in, dit leek een 
positief effect te hebben op 
de sterftecijfers. Toen de 
soviet unie in 1991 echter 
uiteenviel en het anti-alcohol 
campagne ook verdween 
stegen de sterftecijfers 
bijzonder hard, alsof het 
negatieve effect van alcohol 
een tijd onderdrukt was 
en daarna weer keihard 
opliep. Na het uiteenvallen 
van de sovietunie hebben 
veel mannen naar de fles 
gegrepen om hun verlies 
van identiteit en betekenis te 

doen vergeten. Met zo veel 
cijfers en statistieken is het 
makkelijk om te vergeten 
dat een maatschappelijk 
probleem om echte mensen 
gaat met echte problemen, 
iets waar een sociologische 
kijk misschien vaker schuldig 
aan is. In dit geval zijn het 
vrouwen en kinderen van 
russische mannen die ook 
de neveneffecten voelen 
van alcoholisisme, zo zijn 
de zelfmoord en huiselijk 
geweld cijfers ook erg hoog 
in Rusland, mede dankzij 
het alcoholprobleem wat 
er heerst. Ik raad dan ook 
aan als je dit onderwerp 
interessant vindt om een 
nieuwsstuk of documentaire 
op youtube op te zoeken 
over alcoholisme in Rusland 
om de mensen achter de 
statistieken te kunnen zien. 

Het lijkt er wel op dat de 
Russische overheid bewust 
is van het probleem en 
er tegenwoordig actief 
mee bezig is, het is alleen 
de vraag in hoeverre het 
mogelijk is om een zeer 
diep gewortelde traditie te 
veranderen. 
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De Straatvraag
Voor ‘De Straatvraag’ gaat 
de redactie de straat op om 
de inwoners van Utrecht een 
persoonlijke vraag te stellen. 
Omdat het Pamflet ‘Familie’ 
als thema heeft is de vraag 
van deze keer: ‘Wie is de 
belangrijkste persoon uit je 
familie en waarom is dit zo?’.  

Vrouw – 45 – docente Frans
Oh jee… Nou, mijn gezin 
denk ik. Mijn hele familie? 
Waarom.. omdat ik ze zelf 
heb gemaakt, mijn kinderen. 
En mijn man heb ik 
uitgekozen. Mijn ouders zijn 
belangrijk voor mij en mijn 
broer en zus ook. Dus ja, dat 
geheel.

Vrouw – 70 – gepensioneerd 
uit het onderwijs
Oh jee. Welk persoon? Onze 
knullen natuurlijk! Onze 
mannen. Ja. Ehh, nou ik 
twijfelde even over mijn man 
en mijn zoon, maar mijn 
zoon woont zelfstandig met 
zijn eigen gezin. Hij is bijna 
even belangrijk, maar als 
mijn man zou wegvallen, dan 
is dat echt je dagelijkse leven 
wat op z’n kop ligt.

Vrouw – 70 – gepensioneerd 
uit het onderwijs
Dat is echt het antwoord!

Man – 39 – cardioloog
Ehhh. Onze kinderen zijn 
het belangrijkst! En ja ‘wij’ 
als gezin.

En voor de kinderen?
Ehhhh. Iedereen!

Vrouw – 25 – arts
Oe.. ik moet iemand 
kiezen? Lastig. Ehhh. Ja. Ik 
denk mijn vriend. Ja. En 
waarom… ja.. omdat wij 
alles met elkaar kunnen 
overleggen en alles van 
elkaar weten. Dat denk ik! Je 
kan altijd op elkaar rekenen.

Vrouw – 59 – huisvrouw, 
moeder en oma.
Dat is mijn man. En 
waarom.. ja dat is mijn 
partner! Dat is mijn maatje. 
We doen alles samen. En ja, 
wat daarna komt: je kinderen 
en kleinkinderen. Wel 
een beetje een ouderwetse 
hiërarchie misschien.

Vrouw – 69 – AOW’er
Precies hetzelfde!

Vrouw – 15 – scholier, 
blogger
Ehm. Mijn broer en mijn 
zus. Want, ik weet niet, je 
ouders zijn ook wel leuk, 
maar je broer en zus zijn 
toch degenen met wie je op 

vakantie alles doet. Mijn 
ouders zijn ook best vaak 
weg voor hun werk, dan zijn 
we met z’n drieën, dus dat is 
wel leuk.

Vrouw – 17 – scholier
Oe… Ik vind het echt een 
heel moeilijke vraag. Mijn 
moeder doet soms heel 
gestrest, en mijn vader is 
daar allemaal wat rustiger in. 
Dat is wel fijn!

Man – 20 – student
Ik denk dat mijn moeder 
toch het meeste invloed 
heeft, dus vooral mijn 
moeder. Misschien mijn 
zusje ook wel. Nou, ik denk 
dat ik enerzijds heel erg op 
mijn moeder lijk, en zij dus 
ook op mij, logischerwijs. 
Dat botst. Zij doet heel 
andere dingen dan ik, en 
allebei proberen we daar 
een ‘common ground’ in te 
vinden. Dat lukt dan niet. 
Dan maken we ruzie. En 
dan proberen we daarna 
het er nog eens goed over 
te hebben, dat lukt dan 
eigenlijk ook niet. Maar toch 
is er dan altijd dat gevoel 
dat het goed komt. Ik vraag 
altijd de belangrijke dingen 
aan mijn moeder en dan 
uiteindelijk komt er wel wat 
uit.

DOOR LISANNE VAN DER WERVE EN MARISSA BULTMAN
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Landelijk Sociologie Congres

Ga voor kaarten naar www.sociolo-
giestuderen.nl. Leden van Usocia 

hebben een speciale prijs, namelijk 
€5,-. Niet leden zijn ook welkom 
en zullen €7,50 voor een kaartje 

moeten betalen.  

De 7 verenigingen die samen 
het Landelijk Overleg Sociologie 

vormen, organiseren op donderdag 
25 februari het Landelijk Congres 

Sociologie. Dit congres vindt plaats 
in het Academiegebouw in Utrecht, 

dus ideaal voor onze Usocianen! 

Van 12:00 tot 17:00 zullen de 
sprekers verdeeld zijn over 5 
rondes, inclusief een lunch 

tussendoor. Tijdens de lunchro-
nde is er ook een mastermarkt 

aanwezig van bijna alle sociologie 
masters van de verschillende 

universiteiten. Gaande dag zal er 
een soort testje afgenomen worden 
waarvan de uitkomsten tijdens de 
afsluitende borrel in Café Walden 
bekend worden gemaakt. Tijdens 

deze borrel is er ook voor iedereen 
nog een hapje en een drankje. 

Het thema van dit jaar is ‘Media’.
De 11 sprekers die komen deze dag, 
zijn op hun manier allemaal expert 

op het gebied van Media. Zo zal 
er een Mediasocioloog aanwezig 

zijn, zal er ingegaan worden op het 
populaire ‘Netflix en Chill’, gaat 

het over internetsociologie en over 
de media die de stad vormt. Ook 
zal onze eigen docent Bas Hofstra 

spreken.
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Frank’s Dadelkoeken
Dit is een recept dat ik erg lekker vind: dadelkoeken! We hebben 

het via-via, en het is altijd een succes bij ons thuis. Hopelijk 
vinden jullie dit net zo lekker –ik ben benieuwd naar de 

ervaringen.

450 gram dadels
1 rol Mariabiscuit

¾ kopje donkere basterdsuiker
225 gram roomboter

1 ei, geklutst
kokos voor garnering

vershoudfolie
ovenschaal

De dadels ontpitten en in kleine stukjes snijden. De 
Mariabiscuit met een stamppotstamper fijnstampen. 
Boter smelten (niet bruin laten worden); de suiker 
toevoegen. Van het vuur af het geklutste ei en de 

stukjes dadel toevoegen. Daarna al omroerend een 
aantal minuten goed doorkoken. Van het vuur af de 
fijngestampte biscuit erdoor roeren. De massa in een 

met plasticfolie bekleedde ovenschaal storten. De 
bovenkant gladstrijken en bestrooien met de kokos. 

Afdekken met folie en minimaal 7 uur in de koelkast. 
Uit de schaal halen en in ca. 20 stukken snijden. 

Eet smakelijk!

Frank van Tubergen
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Colofon
Hoofdredacteur  Marissa Bultman
Redactie  Celine de Dood, Renske Verstege, Daan de Nooijer, Callum Lewis, Lisanne van der Werve
Vormgeving  Callum Lewis, Marissa Bultman en Lisanne van der Werve
Gastredacteuren  Jules Groot Roessink, Kevin Wittenberg, Bart Kamperman en Frank van 
Tubergen

Contact  pamflet@usocia.nl

Dit is een uitgave van Sociologievereniging Utrecht Usocia.
Deze uitgave kwam tot stand met hulp van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Utrecht en 
Café de Stadsgenoot.






